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ABSTRAKT 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

 

Student: Pavlína Ţváková 

Školitel: Prof. RNDr. Jiří Lamka, Csc. 

 

Název diplomové práce: 

Parazitostatus kamzíka horského v oblasti Rumburku a výsledky jeho kontroly. 

 

Diplomová práce se zabývá parazitárními chorobami, které tvoří většinu významných 

zdravotních problémů kamzíka horského chovaného v oblasti Rumburku. Během tříletého 

sledování jsme larvoskopicky a ovoskopicky vyšetřili 192 vzorků trusu sesbíraného 

na zimních stávaništích honitby Studený vrch a 7 vývrhů uhynulých nebo ulovených kusů 

kamzičí zvěře. Výsledky těchto vyšetření byly v naprosté většině případů vyhodnoceny jako 

parazitologicky pozitivní. Nejčastěji se u kamzíků v dané oblasti vyskytuje druh malé 

plicnivky Muellerius capillaris. 

Součástí práce bylo také vyhodnocení anthelmintické účinnosti podaných léčiv. 

V roce 2009 byl kamzíkům podán albendazol a v roce 2011 ivermektin. V roce 2010 nebyla 

léčba naším pracovištěm realizována, kamzíci byli léčeni medikovaným krmivem dodaným 

Okresním mysliveckým spolkem. 

Dále byla práce zaměřena na porovnání druhového zastoupení parazitů ţijících 

u našich kamzíků s těmi, kteří se vyskytují u kamzíků stejného poddruhu z původních 

alpských oblastí nebo jiných lokalit. 

 



ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmacology & Toxicology 

 

Student: Pavlína Ţváková 

Supervisor: Prof. RNDr. Jiří Lamka, Csc. 

 

Title of diploma thesis: 

Parazitostatus of chamois population in Rumburk region and results of its control. 

 

The diploma thesis deals with parasite diseases, which create most of the significant 

health problems of farmed chamois in the area of Rumburk. During three years of observation 

we made larvoscopic and ovoscopic examination of 192 samples of faeces collected on winter 

standings of hunting area Studený vrch and 7 eviscerations of dead or hunted chamois. The 

results of these examinations were evaluated as parasitologically positive in most of the cases. 

The most frequent small lung worm occurring in chamois in this area is Muellerius capillaris. 

The next part of the diploma thesis deals with evaluation of anthelminthic 

effectiveness of administered medicaments. We administered albendazole in 2009 and 

ivermectin in 2011. In 2010 we did not give any medication to chamois but they were cured 

by medication provided by the Okresní myslivecký spolek. 

Further work has been focused on comparing the representation of species of 

parasites living in our chamois with those occurring in the same subspecies of chamois 

original alpine areas or other sites. 
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1. SEZNAM ZKRATEK 
 

ExI extenzita infekce 

InI intenzita infekce 

LPG larves per gram (počet larev na gram) 

LS lesní správa 

max. maximum 

min. minimum 

OMS Okresní myslivecký spolek 

smodch směrodatná odchylka 

spp. species 
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2. ÚVOD 
 

Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) je v České republice nepůvodní druh 

sudokopytníka, který se zde vyskytuje pouze na dvou lokalitách – v Jeseníkách a v oblasti 

Luţických hor. Jeho vysazení v těchto místech bylo odváţným krokem, neboť se nejedná 

o typické vysokohorské krajiny, na jaké je kamzík zvyklý. Pokus se však zdařil a dnes je to jiţ 

105 let co toto krásné zvíře zdobí naši přírodu v oblasti  Luţických hor. 

Veterinárně - medicínskou skutečností však je, ţe se kamzík potýká s řadou 

zdravotních problémů, které negativně ovlivňují jeho chov. Nemocná zvířata špatně přijímají 

potravu, ztrácí na vitalitě, klesají jejich rozmnoţovací schopnosti a v neposlední řadě 

se stávají zdrojem nákaz pro ostatní kamzíky či jinou zvěř. V oblasti Luţických hor jsou 

virová nebo bakteriální onemocnění u kamzíků spíše vzácná, coţ dokládá dostupná literatura 

většiny autorů zabývající se touto problematikou. Daleko větším problémem jsou parazitární 

onemocnění, která jsou u kamzíků velmi častá (Kučera 1982), přičemţ zvláštní pozornost 

vyţadují helminti kmene Nematoda cizopasící v plicích zvěře. Nejčastěji se u kamzíků 

setkáváme s malými plicnivkami rodu Muellerius (M. capillaris a M. tenuispiculatus) 

a Neostrongylus (N. linearis) (Lochman a kol. 1979). V oblasti Luţických hor zaujímá přední 

místo v intenzitě infekcí právě Muellerius capillaris (Kučera 1982, Kramerová 2007). 
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3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

3.1. Kamzík horský (Rupicapra rupicapra) 
 

3.1.1. Základní informace 

 

Anatomická stavba kamzíka je podobná anatomii koz (Kotrlý 1975). Zoologický 

systém kamzíka zařazuje do třídy savců (Mammalia), řádu sudokopytníků (Artiodactyla), 

podřádu přeţvýkavých (Ruminantia), čeledi turovitých (Bovidae) a podčeledi koz a ovcí 

(Caprinae) (Anděra 1999). Pro kamzíka horského je charakteristické svalnaté tělo na kratších, 

silných nohách a s mohutným hrudníkem, krátkým ocasem a malou, trojúhelníkovitou hlavou. 

Hlavu u obou pohlaví zdobí hákovitě zahnuté růţky, které jsou u samic kratší (Anděra 

a Červený 2000). Typické je také zbarvení srsti, které je v létě červenohnědé aţ rezavé 

s černohnědým pruhem podél páteře a v zimě je pak srst dlouhá a tmavá. Přebarvování, které 

probíhá dvakrát ročně, je důleţitým biologickým ukazatelem (Lochman a kol. 1979). 

Potravní nároky kamzíka nejsou velké. Skladbu jeho potravy ovlivňuje především 

prostředí, ve kterém ţije a také roční období. Ve vegetačním období se ţiví různými druhy 

trav, bylin, mladých letorostů keřů či stromů. V zimním období se spokojí s pupeny, 

větévkami a jehličím některých keřů a stromů a v nouzi bere i lišejníky a mechy (Lochman 

a kol. 1979). 

Sociální ţivot kamzíků se odehrává v tlupách, které ve většině případů vede zkušená 

kamzice. Tato určuje nejen směr pastvení, ale také ostatní kamzíky upozorňuje na hrozící 

nebezpečí. Počet kusů v tlupě není stabilní a závisí na mnoha faktorech (na hustotě zvěře, 

na době říje či kladení mláďat apod.). Starší kusy však velké tlupy nevytvářejí a staří kamzíci 

dokonce ţijí osamoceně (Lochman a kol. 1979). 

 

3.1.2. Výskyt 

 

Výskyt asi 12 geograficky členěných poddruhů kamzíka horského zahrnuje různá 

zákoutí světa (Lochman a kol. 1979). Jedná se o střední Evropu, především Alpy, dále 

Karpaty, Pyreneje, Apeniny, Balkán, Malou Asii, Kavkaz a vysazen byl například v Argentině 

a na Novém Zélandu (Anděra a Červený 2000). 
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Do oblasti Luţických hor a Jeseníků byl vysazen poddruh kamzíka horského 

Rupicapra rupicapra rupicapra (LINNAEUS 1758), jehoţ původní domovinou jsou alpské 

země. Tento poddruh kamzíka byl také introdukován na území Slovenska do pohoří Velká 

Fatra nebo na Nový Zéland. V sousedním Slovensku ţije ale také další poddruh kamzíka 

Rupicapra r. tatrica (BLAHOUT 1971), který se přirozeně vyskytuje ve Vysokých Tatrách 

a do Nízkých Tater byl rozšířen uměle (Lochman a kol. 1979). 

V oblasti Luţických hor v současné době činí normované stavy kamzičí zvěře 

ve čtyřech honitbách o výměře 6775 ha, v nichţ se kamzíci vyskytují, celkem 185 kusů. 

Reţijní honitba LS Rumburk Studený Vrch má výměru 2195 ha a jsou zde nejvyšší sjednané 

stavy kamzíků  (92 kusů) ze všech čtyř honiteb, v nichţ jsou kamzíci na Českokamenicku 

chováni (Vaca 2007).  

 

3.2. Choroby 
 

Kamzíci mohou trpět řadou chorob, které podle původce můţeme rozdělovat na:  

 neinfekční (orgánová onemocnění, úrazy, poruchy výţivy, intoxikace)  

 infekční  

 virová 

 plísňová 

 bakteriální 

 parazitární (vyvolané prvoky, motolicemi, tasemnicemi, hlísticemi 

a členovci) (Lochman a kol. 1979). 

 

3.2.1. Parazitární choroby 

 

Parazitární onemocnění (parazitózy) jsou způsobovány cizopasníky, kteří ţijí buď celý 

svůj ţivot nebo jeho určitou část v těle nebo na těle hostitelského organismu. Ti, kteří ţijí 

na těle hostitele, jsou označováni jako parazité vnější (ektoparazité) a ti, kteří cizopasí uvnitř 

těla hostitele, jsou označováni jako parazité vnitřní (endoparazité) (Kotrlá a kol. 1984). 
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Systematické členění důležitých parazitických taxonů  

 

ŘÍŠE: ANIMALIA (ŢIVOČICHOVÉ) 

Podříše: Protozoa (jednobuněční) 

I. Kmen: Apicomplexa (výtrusovci) 

Třída: Sporozoea 

Podtřída: Coccidia (kokcidie) 

Nadřád: Eucoccidea 

Řád: Eucoccida 

Podřád: Eimeriina 

Čeleď: Eimeriidae 

 

Podříše: Metazoa (mnohobuněční) 

II. Kmen: Platyhelminthes (ploštěnci) 

Třída: Digenea* (dvourodí) 

Řád: Echinostomatida 

Čeleď: Fasciolidae 

Čeleď: Dicrocoeliidae 

Třída: Cestoda (tasemnice) 

Podtřída: Eucestoda (šestiostní) 

Řád: Cyclophyllidea (kruhovky) 

Čeleď: Taeniidae 

Čeleď: Anoplocephalidae 

III. Kmen: Nematoda (oblí červi) 

Třída: Adenophorea = Aphasmidea  

Řád: Trichocephalida (nitkovci) 

Čeleď: Trichuridae (tenkohlavcovití) 

Třída: Secernentea = Phasmidea 

Řád: Rhabditia 

Čeleď: Rhabditidae 

Čeleď: Strongyloididae 

Řád: Strongylida 
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Podřád: Trichostrongyloidea (vlasovky) 

Čeleď: Trichostrongylidae (vlasovkovití) 

Čeleď: Dictyocaulidae (plicnivkovití) 

Podřád: Metastrongylidea (plicnivky) 

Čeleď: Metastrongylidae 

Čeleď: Protostrongylidae 

Podřád: Strongyloidea (zubovky) 

Čeleď: Strongylidae 

Čeleď: Oesophagostomidae 

IV. Kmen: Arthropoda (členovci) 

Podkmen: Chelicerata (klepítkatci) 

Třída: Arachnida (pavoukovci) 

Řád: Acarina (roztoči) 

Podřád: Metastigmata 

Čeleď: Ixodidae (klíšťovití) 

Podřád: Astigmata 

Čeleď: Acaridae 

Čeleď: Sarcoptidae (zákoţkovití) 

Podřád: Prostigmata  

Čeleď: Trombiculidae (sametkovití) 

Podkmen: Tracheata (vzdušnicovci) 

Třída: Insecta (hmyz) = Hexapoda (šestinozí) 

Podtřída: Pterygota (křídlatí) 

Řád: Phthiraptera 

Podřád: Mallophaga (všenky) 

Řád: Diptera (dvoukřídlí) 

Podřád: Cyclorrapha (kruhošví) 

Čeleď: Oestridae (střečci nosní) 

Čeleď: Hypodermatidae (střečci koţní) 

Čeleď: Hippoboscidae (klošovití) 

(Mehlhorn 2001) 
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*Digenea (dvourodí) uvádí Mehlhorn (2001) jako název třídy dvourodých motolic. 

Většina autorů citovaných v této DP (př. Kotrlá, Lochman) však pouţívá starší a známější 

název pro tuto třídu Trematoda. Název Trematoda se začlenil i do farmakologické 

terminologie, kde se můţeme setkat s léčivy s „antitrematodní účinností“ neboli 

antitrematody. Nicméně, v této práci se drţíme novějšího systematického dělení 

dle Mehlhorna (2001). 

 

3.2.2. Endoparazité 

 

Endoparazitická onemocnění kamzíků lze dělit na dvě velké skupiny, a to, 

onemocnění způsobená prvoky (protozoonózy) a onemocnění způsobená mnohobuněčnými 

červy (helmintózy).  

Mezi nejčastěji se vyskytující protozoonózu u kamzíků patří bezpochyby kokcidióza 

(způsobená rodem Eimeria), která napadá převáţně mladé jedince (Chroust a Forejtek 2010a). 

Velké zdravotní problémy způsobují kamzíkům nejen u nás cizopasní červi. Jde 

o různorodou skupinu mnohobuněčných ţivočichů náleţejících zejména do kmene ploštěnců 

a do kmene oblých červů. Tito způsobují onemocnění obecně nazývaná helmintózy (Chroust 

a Forejtek 2010a). Helmintózy u kamzíků jsou vyvolány červy parazitujícími v plicích (tzv. 

plicnivkami) a v gastrointestinálním traktu. Co se týče systematického zastoupení, největší 

zdravotní význam zaujímají oblí červi (Nematoda). Méně se pak u kamzíků setkáváme 

se zástupci třídy tasemnic (Cestoda) a v našich podmínkách prakticky vůbec se zástupci třídy 

motolic (Digenea) (Kotrlý a Kotrlá - Erhardová 1970). 

U různých skupin helmintů se můţeme setkat s různými ţivotními cykly. Podle průběhu 

vývojového cyklu se dělí cizopasní červi na dvě skupiny: 

a)   Geohelminté – jejich vývoj probíhá bez mezihostitelů. K napadení definitivního 

hostitele dojde pozřením vajíček či larev nebo aktivním proniknutím larvy 

z vnějšího prostředí do jeho těla. Příkladem můţe být většina zástupců kmene 

Nematoda. 

b)   Biohelminté – část jejich vývojového cyklu probíhá v mezihostitelích, 

kde se většinou vyvíjí larvální stadium a část probíhá v definitivním hostiteli, 

kde cizopasí dospělý červ. Příkladem jsou především zástupci tříd Digenea 

a Cestoda, ale také některé druhy kmene Nematoda (Ryšavý a kol. 1989). 
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Helminti mohou vyvolávat váţná onemocnění jak u definitivních hostitelů, tak 

i u mezihostitelů. Způsobů, jak onemocnění můţe vzniknout, je celá řada: červi či larvální 

stadia často mechanicky poškozují tkáně hostitelského organismu, ochuzují hostitele 

o důleţité ţiviny a vitaminy apod., produkují řadu toxicky působících zplodin či vyvolávají 

závaţné imunitní reakce (na buněčné, tkáňové i humorální úrovni). Působení helmintů můţe 

být lokální (postihují pouze jednotlivé orgány či jejich části) nebo celkové (přítomnost červů 

ovlivňuje celý organismus). Častými příznaky intenzivní helmintózy jsou anémie, poruchy 

zaţívání, oslabenost a vyhublost, náchylnost k dalším infekcím. Takový stav často vede 

k úhynu hostitele. Průběh onemocnění vyvolaných helminty má však zpravidla spíše 

chronický charakter – onemocnění jsou vleklá, dlouhotrvající (Ryšavý a kol. 1989). 

 

3.2.2.1. Sporozoea (podříše Protozoa) 

 

Nejvýznamnějším řádem prvoků vyskytujícím se u kamzíků jsou kokcidie 

(Eucoccida).  

 

Kokcidie jsou prezentovány především rodem Eimeria. U kamzíka horského je zatím 

známo 5 druhů, přičemţ většina jich byla popsána u rakouských kamzíků (Kotrlá a kol. 1984). 

Rod Eimeria je řazen k tzv. jednohostitelským kokcidiím, jejichţ ţivotní cyklus 

se odehrává v jediném hostiteli. Tento rod je zároveň nejrozšířenějším rodem, který cizopasí 

u většiny druhů zvěře a způsobuje onemocnění trávicího traktu zvané kokcidióza. Kokcidióza 

se projevuje průjmy, nechutenstvím, hubnutím a můţe končit i úhynem (Chroust a Forejtek 

2010a). 

U spárkaté zvěře jsou kokcidie častým nálezem především u mladých jedinců, 

u kamzíčat aţ s 30 - 50% prevalencí. Vlastní onemocnění kokcidiózou s klinickými příznaky 

však u kamzíčat nebylo pozorováno, přesto ţe kvantitativní nálezy oocyst dosahovaly značně 

vysokých hodnot (Chroust a Forejtek 2010a). 

V oblasti Luţických hor se kokcidie u kamzíků vyskytují zcela běţně, o jejich 

přítomnosti v trusu se zmiňuje například Kučera (1982). Buršík a Kučera (1996) prokázali 

kokcidie u kamzíků znovu, navíc uvádějí stav výskytu kokcidií před medikací a po medikaci 

preparátem Ivomec. Výskyt kokcidií se po medikaci sníţil na polovinu a intenzita výskytu 

se sníţila také.  
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Významnou skupinu tvoří také tzv. vícehostitelské kokcidie, které se vyznačují 

sloţitým vývojem, k němuţ potřebují větší spektrum hostitelů. Mezi ně patří například 

Toxoplasma gondii (Chroust a Forejtek 2010a). Tento druh kokcidie má vysoké procento 

výskytu ve Švýcarsku, u nás se u kamzíků nevyskytuje (Kotrlá a kol. 1984). 

 

3.2.2.2. Digenea (dvourodí) (podříše Metazoa) 

 

Zástupci této skupiny potřebují ke svému vývoji dva i více hostitelů. Dospělá stadia 

pak osídlují různé orgány svého hostitele, např. plíce, játra, ţaludek, střeva, močový měchýř, 

i jiné. K nákaze dochází poţitím infikované potravy či pití, někdy mohou zárodky  motolic 

vnikat do svého hostitele samy. Není vyloučen ani intrauterinní způsob nákazy, kdy plod 

se nakazí v těle matky (Kotrlá a kol. 1984). 

 

3.2.2.3. Cestoda (tasemnice) (podříše Metazoa) 

 

U zvěře nacházíme druhy, které patří do řádu kruhovek (Cyclophyllidea). Ty na svých 

hostitelích mohou cizopasit jednak ve stadiu dospělce, jednak ve stadiu larvy. Zatímco 

dospělé tasemnice se zdrţují především ve střevech, larvy nalézáme v různých orgánech 

či tělní dutině ve formě boubelí (měchýřkovitý útvar různé velikosti) (Kotrlá a kol. 1984). 

Z dostupné literatury vyplývá, ţe u kamzíků v České republice byli zástupci z třídy 

tasemnic prokázáni opakovaně, a to jak v oblasti Luţických hor, tak také v oblasti Jeseníků. 

Celkově byly na území České republiky rozpoznány tři druhy tasemnic.  

 

3.2.2.4. Nematoda (oblí červi) (podříše Metazoa) 

 

Tento kmen je nejpočetnější skupinou druhů ţivočichů cizopasících u kamzičí zvěře. 

U kamzíků se setkáváme s 9 čeleděmi těchto parazitů, kteří se vyvíjí a ţijí a buď v trávicím 

ústrojí hostitele nebo v jeho dýchacích cestách. 
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Dělení cizopasných červů dle jejich výskytu v těle hostitele: 

 

A. Cizopasníci jater a dutiny břišní 

B. Cizopasníci ţaludku 

C. Cizopasníci tenkého střeva 

D. Cizopasníci tlustého a slepého střeva 

E. Cizopasníci plic 

(Kotrlá a kol. 1984) 

 

A. CIZOPASNÍCI JATER A DUTINY BŘIŠNÍ 

 

Jaterními cizopasníky jsou především zástupci třídy dvourodých motolic a obecně 

v dutině břišní lze nalézt tasemnice či některé z jejich vývojových stadií.  

 

Motoličnatost u našich kamzíků je velmi vzácným jevem. V České republice byl 

zaznamenán druh Fasciola hepatica ve třech případech, všechny pocházely z oblasti 

Luţických hor (Kučera 1982). Naopak je tomu v Rakousku, ve Švýcarsku a v Německu, 

kde se druhy Fasciola hepatica i Dicrocoelium dendriticum vyskytují často (Kotrlá a kol. 

1984). 

 

Tasemnice srnčí (Moniezia benedeni) je druh tasemnice vyskytující se u pastevně 

chovaných ovcí a skotu, ale také u spárkaté zvěře střední Evropy. Představuje však jediný 

druh tasemnice, který se u tohoto druhu zvěře nachází  ve stadiu dospělce. Vývoj probíhá 

přes mezihostitele, kterým jsou půdní roztoči z čeledi Oribatidae, v nichţ se z vajíčka vytvoří 

cysticerkoid. Po pozření takto infikovaného roztoče definitivním hostitelem se v jeho trávicím 

traktu uvolní z cysticerkoidu hlavička a vyvine se z něj dospělec (Chroust a Forejtek 2011a). 

Tasemnice ochuzuje hostitele o ţiviny a tím jej celkově oslabuje. Navíc, svými přísavkami 

poškozuje střevní sliznici, do které pak druhotně vnikají bakterie a způsobuje tak záněty 

a krvácení. Zvěř je zesláblá a zvláště u kamzíčat se zpomaluje jejich vývoj i celkový růst 

(Lochman a kol. 1979). 

U spárkaté zvěře, zajíců, králíků divokých a prasat divokých se vyskytuje boubel 

tasemnice vroubené (Taenia hydatigena) zvaný Cysticercus tenuicollis, který způsobuje 

onemocnění - cysticerkózu. Boubel je v těle mezihostitele lokalizován nejčastěji na závěsu 
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střev v dutině břišní, případně v játrech či jiných orgánech (Chroust a Forejtek 2011a). 

V Luţických a Jizerských horách se vyskytuje tento boubel aţ u 22 % kamzičí zvěře (Kotrlá 

a kol. 1984). V dospělém stavu ţije tato tasemnice v tenkém střevě psů, lišek, koček 

nebo jiných šelem (Kotrlý 1975). 

Hostitelem tasemnice měchoţila zhoubného (Echinococcus granulosus) jsou šelmy, 

mezihostitelem, kde se vyvíjí boubel, je některý z druhů býloţravců, všeţravců, ale i člověk. 

Boubel zvaný echinokok je lokalizován především v játrech nebo plicích, vzácně i v jiných 

orgánech (Chroust a Forejtek 2011a). U zvěře nebo hospodářských zvířat nepůsobí 

echinokokóza velké ztráty, avšak hodně nebezpečná je pro člověka. Echinokok byl u nás 

zatím zjištěn jednou na játrech kamzíka v Luţických horách (Kotrlý a Kotrlá - Erhardová 

1970). 

 

B. CIZOPASNÍCI ŢALUDKU 

 

Zde se setkáváme se zástupci čeledi vlasovkovitých (Trichostrongylidae) (kmen 

Nematoda), kteří způsobují prakticky nejrozšířenější helmintózy u naší spárkaté zvěře 

(Chroust a Forejtek 2010c). Jsou to bílí vláskovití červi dlouzí 5 - 12 mm a vyskytující se 

ve slezu hostitele (Kotrlý 1962). Prakticky všechny druhy se ţiví krví hostitele (Kotrlá a kol. 

1984).  

Za nejpatogennější druh je povaţována vlasovka slezová (Haemonchus contortus), 

která při silné invazi dokáţe způsobit chudokrevnost (Chroust a Forejtek 2010c). Vlasovka 

slezová je však vzácnějším druhem (Kotrlá a kol. 1984), ale i přesto byla u nás nalezena jak 

na území Jeseníků, tak i v Luţických horách (Kotrlý a Kotrlá - Erhardová 1970). 

Ostertagia circumcincta je nejčastějším cizopasníkem kamzíků, vyskytuje se aţ 

u 50 % zvěře (Kotrlá a kol. 1984). Tento druh vlasovky byl nalezen u kamzíků v Jeseníkách 

i v Luţických horách, jeho výskyt je však kosmopolitní (Kotrlý a Kotrlá - Erhardová 1970). 

Dalšími celosvětově rozšířenými druhy jsou Ostertagia trifurcata, O. ostertagi 

a Spiculopteragia spiculoptera. 
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C. CIZOPASNÍCI TENKÉHO STŘEVA 

 

Oblast tenkého střeva osidlují opět především zástupci kmene Nematoda, ale lze zde 

nalézt i dospělce některého z druhu tasemnic. 

 

V této oblasti u kamzíků nejčastěji parazituje vlasovka růţová (Nematodirus filicollis). 

Jedná se o druh vlasovky 1 - 2 cm velké. Její výskyt je sezonní a v masivních infekcích 

vyvolává silné průjmy (Lochman a kol. 1979). Tato vlasovka byla potvrzena jak v oblasti 

Luţických hor (Kučera 1982), tak také v Jeseníkách (Kotrlý a Kotrlá - Erhardová 1970 

a Kotrlý 1975). 

V tenkém střevě kamzíků u nás cizopasí ještě vlasovka kozí (Trichostrongylus 

colubriformis) a tasemnice ovčí (Moniezia benedeni) (Kotrlá a kol. 1984). 

 

D. CIZOPASNÍCI TLUSTÉHO A SLEPÉHO STŘEVA 

 

V těchto oblastech zaţívacího traktu kamzíků se můţeme setkat také se zástupci 

kmene Nematoda. Mohou se zde vyskytovat červi z čeledi zubovek nebo tenkohlavcovitých. 

 

Zde je nejčastěji nacházena zubovka ovčí (Chabertia ovina), bílý, silný, asi 2 cm 

dlouhý červ. Ve velkém mnoţství způsobuje záněty na stěnách střeva (Kotrlý 1962).  

O něco méně často se setkáváme se zubovkou kozí (Oesophagostomum venulosum). 

Její larvy škodí zejména tím, ţe před ukončením vývoje migrují a pronikají do stěny střeva, 

kde způsobují záněty a perforace (Lochman a kol. 1979). Oba druhy zubovek byly potvrzeny 

v Jeseníkách i Luţických horách (Kotrlý 1962).  

Hlístice rodu tenkohlavce (Trichuris) se u kamzíků vyskytují sporadicky (Kotrlá a kol. 

1984), nicméně byly u nich potvrzeny dva druhy: Trichuris ovis a T. globulosa, 

a to v jesenické oblasti (Kotrlý 1975). 

 

E. CIZOPASNÍCI PLIC 

 

Nejdůleţitějšími cizopasníky dýchacích orgánů jsou zástupci z kmene  oblých červů 

zvané plicnivky. Ty lze rozdělit do dvou skupin: 
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a)  hlístice, které ţijí v průdušnici, v průduškách a průdušinkách zvěře (např. rod 

Dictyocaulus) 

b)  hlístice, které ţijí v plicních sklípcích a plicní tkáni (např. rody Muellerius 

a Neostrongylus) (Lochman a kol. 1979). 

 

Plicnivka jelení (Dictyocaulus viviparus) a plicnivka dobytčí (Dictyocaulus filaria) 

patří mezi velké plicní hlístice. Dospělí červi dosahují délky aţ 8 cm. Samičky kladou 

v plicích vajíčka, ve kterých se jiţ vyvíjí larvy. Jak vajíčka, tak larvy jsou vykašlány do ústní 

dutiny a následně jsou polknuty, takţe se dostávají do trávicího traktu. Spolu s trusem jsou 

vyloučeny ven. Pro svůj další vývoj larvy nepotřebují mezihostitele, ale stačí příznivé 

podmínky vnějšího prostředí, tzn. okolo 20 °C a vlhkost. V tomto prostředí se larvy dvakrát 

svlékají a během několika dnů se stávají infekčními. Zvěř se pak nakazí pozřením infekčních 

larev nejčastěji při pastvě na vlhkých porostech (Chroust a Forejtek 2010b).  

Klinické příznaky onemocnění – diktyokaulózy – se projevují kašlem, hlenovitým 

výtokem z nozder a vyhublostí. Nákaza je často doprovázena sekundární bakteriální infekcí, 

která způsobuje zánět plic a dochází k úhynu. Často podléhají kusy mladé, zesláblé po zimě 

či jinak nemocné (Lochman a kol. 1979).  

U kamzíků se s tímto onemocněním prakticky nesetkáváme, a to i přesto, ţe se často 

vyskytuje srnčí a jelení zvěře. U kamzičí zvěře z Jeseníků nebyly plicnivky z rodu 

Dictyocaulus zjištěny, ale jsou známy u kamzíků z Vysokých Tater, ze Švýcarska i Rakouska 

(Kotrlý 1975). Také v oblasti Luţických hor byl Dictyocaulus spp. potvrzen (Kučera 1982). 

Druhou skupinu tvoří hlístice cizopasící v plicní tkáni a sklípcích. U nás jsou 

nejrozšířenější druhy Muellerius capillaris, M. tenuispiculatus a Neostrongylus linearis. 

Napadená zvířata mají na plicních lalocích loţiska ve formě tvrdých šedozelených uzlíků. 

Larvy se vyvíjejí ve vajíčkách ještě v plicích a po vykašlání a polknutí do střevního obsahu 

jdou spolu s ním z těla ven. Ke svému vývoji však potřebují mezihostitele, kterým jsou 

suchozemští plţi. Larvy se buď do plţe samy zavrtají nebo jsou jím polknuty. Uvnitř plţe 

se svlékají a stávají se invazními. Zvěř se pak nakazí pozřením takto infikovaného plţe 

(Lochman a kol. 1979).  

Na našem území cizopasí nejvíce Neostrongylus linearis u 55 % kamzičí populace, 

dále Muellerius tenuispiculatus u 37 % populace a nakonec Muellerius capillaris u 22 % 

populace (Kotrlá a kol. 1984). M. tenuispiculatus je specifickým cizopasníkem kamzičí zvěře, 
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neboť nebyl dosud zjištěn u jiných druhů spárkaté zvěře či domácích přeţvýkavců. 

Jako jediná z všech druhů plicnivek se k nám dostala spolu s vysazenými kamzíky (Lochman 

a kol. 1979). 

V Rakousku, ve Francii a také Švýcarsku se vyskytuje u kamzičí zvěře větší počet 

plicnivek, a to celkem šest. Kromě třech výše uvedených vyskytujících se u nás jsou to dále 

Protostrongylus rupicaprae, P. austriacus a Spiculocaulus austriacus (Lochman a kol. 1979). 

 

3.2.3. Ektoparazité 

 

Z ektoparazitů mají pro kamzičí zvěř význam zejména zástupci skupin roztočů 

a hmyzu. Z roztočů jsou to klíšťata, zákoţky a sametky; z hmyzu střečci, kloši, vši a všenky 

(Lochman a kol. 1979). 

 

3.2.3.1. Arachnida (pavoukovci) 

 

Třídu Arachnida reprezentují u kamzičí zvěře zejména zástupci řádu Acarina (roztoči). 

 

Závaţná onemocnění kamzíků způsobuje zejména druh zákoţky (Sarcoptes 

rupicaprae) (Chroust a Forejtek 2011b). Tento druh zákoţky je moţné také najít 

pod obecnějším názvem Sarcoptes scabiei (Kotrlá a kol. 1984). 

Zákoţka způsobuje onemocnění zvané prašivina (sarkoptóza), při němţ cizopasník 

ţije na kůţi svého hostitele a saje z něj tekutiny. Onemocnění začíná většinou v oblasti hlavy, 

odkud se šíří na krk a přes spodinu těla i na vnitřní plochy stehen. Prvním příznakem bývá 

svědění způsobené zvýšenou sekrecí lymfy, která se vylévá na povrch kůţe a spolu s jinými 

produkty kůţe zasychá a vytváří charakteristické strupovité nálepy. Postiţená část kůţe je pak 

nápadně zhrublá, bez osrstění a tzv. borkovatí. Nejvíc závaţné jsou koţní změny na hlavě, 

kde můţe docházet ke slepování očních víček, aţ oslepnutí, v oblasti uší můţe zaznamenat 

poruchy sluchu a v oblasti nosu a pysků můţe způsobit poruchy příjmu potravy. Takový těţký 

průběh onemocnění často vede k úhynu zvířete (Chroust a Forejtek 2011b). 

Dle nám dostupných zdrojů se u kamzíků v České republice prašivina dosud 

nevyskytuje, avšak rozšířena je například v Alpách na území Rakouska, Švýcarska 

či Slovinska (Chroust a Forejtek 2011b). 
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Sametka zarděnková (Neotrombicula autumnalis) byla zjištěna u kamzičí zvěře 

v zahraničí. U našich kamzíků nebyly sametky dosud zjištěny (Lochman a kol. 1979). 

Dospělé sametky ţijí dravým způsobem ţivota v půdě, avšak jejich larvy obvykle 

cizopasí na drobných savcích či ptácích. Při přemnoţení na konci léta či na podzim mohou 

napadat i zvěř. Larvy osidlují především hlavu, oblasti okolo světel nebo vnitřní strany běhů. 

Zde ústním ústrojím nabodávají kůţi a pomocí slinných ţláz rozpouštějí tkáň, kterou pak 

vysávají. Vznikají tak zarudlé pupínky a puchýřky, které velmi svědí. Po opadnutí larev 

nastává vyhojení (Lochman a kol. 1979). 

 

3.2.3.2. Insecta (hmyz) 

 

Třída hmyzu je u kamzíků zastoupena řády Phthiraptera a Diptera (dvojkřídlí). 

 

Všenky (Mallophaga) (řád Phthiraptera) jsou poměrně početnou skupinou drobného 

cizopasného hmyzu, který ţije na chlupech či kůţi svého hostitele. Všenky jsou vybaveny 

kousacím typem ústního ústrojí, které pouţívají pro získávání potravy – ţiví se většinou kůţí 

či jejími zplodinami, některé také krví svého hostitele. Při silném výskytu mohou svého 

hostitele ohroţovat jednak přímo poškozováním jeho tělního pokryvu, jednak nepřímo tím, 

ţe se mohou stát přenašeči různých jiných infekčních nemocí. U kamzíka ţije druh Bovicola 

alpinus (syn. Bovicola rupicaprae), který byl nalezen především u populací ţijících 

na Slovensku. Pro celkový zdravotní stav kamzíků nemá tento druh parazita velký význam 

(Kotrlá 1984). 

 

Z řádu dvoukřídlých jsou u kamzíků významné především čeledi klošovití 

(Hippoboscidae) a střečkovití (Hypodermatidae). 

Klošovití jsou cizopasné mouchy, které se ţiví sáním krve svého hostitele. Jejich tělo 

je zploštělé a kryté tuhou pokoţkou (kutikulou) (Kotrlá a kol. 1984). V našich krajích byl 

Chalupským (1977) u kamzičí zvěře zjištěn kloš kamzičí (Melophagus rupicaprinus). 

V západní Evropě se u kamzíků vyskytuje druh lojnice (Lipoptena couturieri) (Kotrlá a kol. 

1984). 

Z čeledi střečkovitých jde především o larvy střečka srnčího (Hypoderma diana), 

středně velké mouchy, která v našich podmínkách cizopasí nejvíce na srnci obecném. 

Nicméně, místy je velmi hojně rozšířen a parazituje i na zvěři jelení či kamzičí. Tento druh 
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parazita je pro zdraví svého hostitele velice nepříznivý. Střečkovitost se projevuje nejen 

na kůţi, ale při masivním osídlení ovlivňuje celkové prospívání napadeného organismu. 

Zvířata mohou být silně vyhublá, zpomaluje se jejich růst, u mladých jedinců se sniţují 

přírůstky a v neposlední řadě se tato nemoc negativně podepisuje na kvalitě paroţí (Kotrlá 

a kol. 1984).  

Samička střečka klade svá vajíčka na chlupy hostitele, z nichţ se po pár dnech líhnou 

larvy I. stadia, které se zvířeti zavrtávají do kůţe a způsobují tak drobné ranky. Po vniknutí 

do kůţe putují mezi svaly směrem ke hřbetu, kde se usazují v podkoţním vazivu. Larvy 

při tomto svém pronikání produkují enzymy, jimiţ rozpouštějí kůţi a v podkoţním vazivu 

poté tímto způsobem vytvářejí charakteristické boule. V boulích pak působením enzymů 

vznikají otvory, kterými stále se zvětšující larvy II. a III. stadia dýchají. Celý tento proces je 

doprovázen záněty. Při uhynutí larev v boulích dochází ke vzniku hnisavých loţisek. Naopak, 

po vypadnutí dozrálé larvy z boule se otvor obvykle uzavře jizvou a onemocnění takto končí 

(Kotrlá a kol. 1984).  

U nás, konkrétně v oblasti Luţických hor, byl střeček srnčí u kamzíků potvrzen 

v letech 1971, poté 1981 a 1982 (Kučera 1982). Střečkovitost se stala  po tomto nálezu velmi 

aktuálním tématem a následně proběhly i pokusy o její léčbu. 

 

3.3. Vliv parazitárních chorob na zvěř 
 

Skutečnost, ţe zvěř je stíhána některou z chorob ať uţ infekčního nebo neinfekčního 

původu, má negativní dopady v mnoha směrech. Tyto dopady lze pozorovat přímo 

na jednotlivých nemocných jejich celkovým neprospíváním, které se můţe projevovat 

různými způsoby. Je to například nechutenství, ubývání na váze, omezená pohyblivost, špatná 

kvalita srsti a její nedostatečná obměna před zimním obdobím a také nízká trofejová hodnota. 

Navíc Chroust a Forejtek (2010a) uvádějí, ţe kromě zjevně nemocných kusů jsou to 

i bezsymptomové stavy, které mohou podstatně zhoršovat a urychlovat onemocnění jiné 

etiologie (infekční, nutriční aj.), ale především u mláďat mohou nepříznivě ovlivňovat 

základní fyziologické procesy i odolnost organizmu ve stadiu jejich vývinu a růstu. Mezi další 

nepřímé ukazatele špatného zdravotního stavu můţeme zařadit téţ kolísavé stavy populací 

dané zvěře a chovatelské neúspěchy, které souvisejí se špatnou rozmnoţovací schopností 

v důsledku právě probíhající nemoci. Toto bylo v minulých dobách evidentní právě 

u kamzíků, na základě čehoţ se začalo pracovat na jejich ozdravování (Kučera 1982). 
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3.4. Prevence a léčba parazitárních onemocnění u kamzičí zvěře 
 

Prevence a léčba parazitárních onemocnění u kamzíka se soustřeďuje na ty, 

které způsobují kamzíkům nejzávaţnější zdravotní obtíţe, popřípadě aţ úhyny. Těmi jsou 

bezesporu onemocnění způsobená červy – helmintózy. 

Dalším onemocněním, které si získalo pozornost z hlediska léčby je střečkovitost 

(Buršík a Kučera 1996). 

Prevence a léčba helmintóz zvířat zahrnuje kombinaci zoohygienických opatření 

a vyuţívání velmi rozsáhlé skupiny značně různorodých léčiv s anthelmintickými účinky. 

Anthelmintika jsou většinou syntetického, částečně biosyntetického původu. Podle 

anthelmintické účinnosti léčiv proti parazitům jednotlivých skupin červů léčiva rozdělujeme 

na antinematoda, antitrematoda a anticestoda. Některá léčiva však skýtají účinek proti více 

skupinám červů nebo mají dokonce i účinnost proti některých zevním parazitům. 

Antiparazitární léčivé přípravky jsou často zaloţeny na kombinaci anthelmintik 

nebo anthelmintik a antiektoparazitik (Lamka a Ducháček 2008). 

Léčivé látky pouţívané u kamzičí zvěře jsou léčiva určená k léčbě spárkaté zvěře 

či skotu. 

V dnešní veterinární medicíně jiţ existuje řada moţností, především 

farmakologických, jak tato onemocnění léčit. Avšak u kamzíků, resp. volně ţijící zvěře 

obecně, není úspěšná léčba parazitů snadným cílem. Léčiva v tomto případě nelze podávat 

individuálně, jsou podávána hromadně ve formě premixů smíchaných s krmivem, kterým jsou 

kamzíci přikrmováni v zimním období. 

V péči o zdravotní stav zvěře se stále větší důraz klade na prevenci, která zahrnuje 

především různé druhy opatření, jeţ mají v kompetenci uţivatelé honiteb. Tato opatření 

spočívají kromě jiţ uvedeného přikrmování zvěře, také ve zlepšování ţivotních podmínek 

krajiny, ve včasném selektivním odlovu zvěře, udrţování jejich přiměřené populační hustoty 

a průběţném monitorování jejich zdravotního stavu (Rajský 2011). 
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3.4.1. Jednotlivé skupiny používaných léčiv 

 

Lamka a Ducháček (2008) rozdělují léčiva do pěti skupin podle chemické struktury 

takto: 

 makrocyklické laktony 

 benzimidazoly 

 imidazothiazoly 

 halogenové salicylanilidy 

 léčiva jiných struktur 

 

3.4.1.1. Makrocyklické laktony 

 

Tato biosyntetická léčiva obsahují skupinu avermektinů, kde patří jedno 

z nejvýznamnějších léčiv pro veterinární medicínu – ivermektin (Lamka a Ducháček 2008). 

Avermektiny byly izolovány z aktinomycety Streptomyces avermitilis (Hartl a kol. 2008). 

Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění funkce chloridových kanálů ve stabilizaci neuronů 

(hyperpolarizaci). To vede k narušení přenosu vzruchů v nervových vláknech a v důsledku 

toho k inhibici elektrického potenciálu v nervových buňkách hlístic a svalových buňkách 

členovců (Ducháček a Lamka 2006). 

 

3.4.1.1.1. Ivermektin 

 

Chemicky se jedná o směs 5-O-demethyl-22,23-dihydroavermektinu A1ₐ a 25-de-sek-

butyl-25-isopropyl-5-O-demethyl-22,23-dihydroavermektinu A1ₐ (Hartl a kol. 2008). 

Ve veterinární medicíně se ivermektin pouţívá proti vývojovým i dospělým stádiím 

hlístic a členovců. Jeho indikace jsou poměrně široké a zahrnují všechny důleţité helmintózy 

gastrointestinálního traktu a plic (př. ostertagióza, hemonchóza, trichuróza, protostrongylóza, 

nematodiróza a spoustu jiných) (Lamka a Ducháček 2008). 

Ivermektin se také prokazatelně osvědčil v léčbě střečkovitosti u srnčí zvěře (Lamka 

et al. 1996) a pouţit byl v této indikaci také u kamzíků (Buršík a Kučera 1996). 
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3.4.1.2. Benzimidazoly  

 

Jde o rozsáhlou skupinu anthelmintik s poměrně širokým spektrem účinku. Jsou to 

léčiva s antinematodní, z části i s antitrematodní a anticestodní aktivitou (Lamka a Ducháček 

2008). 

Mechanismus účinku je zaloţen na inhibici energetického metabolismu parazitujících 

červů. Inhibují syntézu tubulinu (strukturálního proteinu mikrotubulů), čímţ narušují 

transport a metabolismus glukózy. Důsledkem toho je pak energetické vyčerpání a ztráta 

pohyblivosti červů a jejich pozvolné odumírání. Většina léčiv skupiny účinkuje proti 

dospělým i vývojovým stádiím helmintů, některá i ovocidně (Ducháček a Lamka 1996). 

Anthelmintická aktivita je závislá na délce přetrvávání terapeutických koncentrací v tělních 

tekutinách a tkáních (Lamka a Ducháček 2008). 

 

3.4.1.2.1. Tiabendazol 

 

Chemický název zní 2-(tiazol-4-yl)-1H-benzimidazol. Tiabendazol je moţno pokládat 

za první širokospektré anthelmintikum. Jeho nevýhodou je však krátkodobý účinek, 

protoţe se v organismu rychle metabolizuje na neúčinné deriváty (Hartl a kol. 2008). 

Tato látka je také zajímavá tím, ţe byla u nás jako první pouţita k prvním pokusům 

o odčervení volně ţijících kamzíků, coţ bylo v roce 1971 v oblasti Luţických hor (Kučera 

1982). Po aplikaci tiabendazolu došlo ke sníţení intenzity výskytu většiny parazitů, 

ale bohuţel ne plicnivky Muellerius capillaris (Kučera a Buršík 2007). 

 

3.4.1.2.2. Mebendazol 

 

Mebendazol je chemicky methyl-N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamát (Hartl 

a kol. 2008). Mebendazol se začal u volně ţijících kamzíků pouţívat v roce 1973 v Luţických 

horách (Kučera a Buršík 2007). 

 

3.4.1.2.3. Albendazol 

 

Chemický název albendazolu je methyl-N-(5-(propylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-

yl)karbamát (Hartl a kol. 2008). Albendazol je u přeţvýkavců účinný na nejdůleţitější hlístice 

gastrointestinálního traktu a plic, tasemnice a pohlavně dospělá stadia motolic – Fasciola 
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hepatica a Dendrocoelium dendriticum. Má ovocidní účinek na vajíčka helmintů. Je částečně 

resorbován z gastrointestinálního traktu, kde je metabolizován na albendazol sulfoxid a další 

metabolity. Přechod z gastointestinálního traktu a následná absorpce do krevního systému 

jsou výrazně pomalé. Albendazol je vylučován prostřednictvím moči a feces (ÚSKVBL). 

Anthelmintická účinnost albendazolu u kamzíků byla ověřována ve čtyřleté studii 

Kramerové (2007), která se zaměřovala především na léčbu malých plicních hlístic. Účinnost 

albendazolu byla na konci této studie vyhodnocena jako uspokojivá (Kramerová 2007). 

 

3.4.1.3. Imidazothiazoly 

 

Jde o dlouhodobě uţívanou skupinu anthelmintik, která má výhradně antinematodní 

účinky. Nejdůleţitějším zástupcem je levamisol (Lamka a Ducháček 2008). 

Tyto látky vykazují dvojí mechanismus účinku. Jednak zastavují syntetickou aktivitu 

některých mitochondriálních enzymů (fumarát reduktáza) a tím narušují metabolismus 

uhlovodíků hlístů. Enzymatická inhibice má téţ za následek zablokování neuromuskulární 

aktivity a následující svalové kontrakce. Hlístice jsou tedy paralyzovány a snadno vyloučeny 

(Ducháček a Lamka 2006). 

 

3.4.1.3.1. Levamisol 

 

Chemicky je to (6S)-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo(2,1-b)tiazol (Hartl a kol. 

2008). Jak z chemického názvu plyne, jde o chirální sloučeninu, terapeuticky se dnes vyuţívá 

levotočivá forma. Dříve se pouţíval racemát pod názvem tetramisol. 

Spektrum účinku levamisolu zahrnuje dospělá i vývojová stadia všech důleţitých 

původců nematodóz (Lamka a Ducháček 2008). 

 

3.4.1.4. Halogenové salicylanilidy 

 

Tato skupina léčiv se řadí mezi antitrematoda, coţ znamená, ţe mají účinky především 

proti motolicím. Část antitrematod má endektocidní účinky ( Lamka a Ducháček 2008). 
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3.4.1.4.1. Rafoxanid 

 

Chemický vzorec rafoxanidu je N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-

3,5-diiodo-benzamid (ChemNet). 

Rafoxanid má široké spektrum působení proti nejzávaţnějším helmintózám a proti 

nosohltanovému střečku u spárkaté zvěře (ÚSKVBL). V našich podmínkách je pouţíván  

pouze u spárkaté zvěře, v jiných zemích i u hospodářských zvířat. Je dostupný 

ve dvoukompozitním přípravku s mebendazolem (Lamka a Ducháček 2008). 

Rafoxanid je vysoce účinný proti nezralým i zralým formám motolice jaterní, dále 

proti larválním stádiím střečka nosohltanového. Rafoxanid se podává perorálně a je 

v organismu sice úplně, ale velice pomalu vstřebán. Maximální krevní hladiny je dosahováno 

teprve po 2 – 3 dnech. K metabolizaci  rafoxanidu prakticky nedochází, a je v nezměněné 

formě postupně biliárně vylučován (ÚSKVBL). 

Rafoxanid má velmi dobrou snášenlivost, ani po desetinásobku obvyklé terapeutické 

dávky u skotu a pětinásobku u ovcí se nevyskytují vedlejší účinky (ÚSKVBL). 

 

3.4.1.5. Léčiva jiných struktur 

 

3.4.1.5.1. Klorsulon 

 

Klorsulon je benzensulfonamidové antitrematodum, které se vyuţívá pouze 

v kombinaci s jiným léčivem, nejčastěji ivermektinem. Působí proti vývojovým i dospělým 

stádiím motolic (Lamka a Ducháček 2008). Jeho indikace však zahrnují i gastrointestinální 

hlístice, plicnivky, oční červy či roztoče a vši (ÚSKVBL). 

Klorsulon se rychle vstřebává do krevního oběhu. Je vázán na erytrocyty a plazmu, 

které jsou jako potrava přijímány motolicemi. Klorsulon inhibuje glykolytické enzymy 

u motolic a zbavuje je tak hlavního zdroje metabolické energie (ÚSKVBL). 
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4. CÍLE PRÁCE 
 

Cílem této práce je zjistit aktuální druhy parazitů, kteří se vyskytují v oblasti 

Rumburku a porovnat je s druhy, kteří se vyskytují u kamzíků stejného poddruhu v původních 

alpských oblastech nebo jiných lokalitách. Vlastní pozorování se zaměřuje zejména 

na helmintická onemocnění plic a gastrointestinálního traktu, která jsou, jak vyplývá 

z teoretické části práce, u kamzíků nejrozšířenější. 

Diplomová práce dále předkládá vlastní výsledky kontroly parazitóz kamzíka 

horského v oblasti Rumburku za tříleté období 2009 - 2011. Na základě těchto výsledků 

se zde pak hodnotí účinnost podaného anthelmintika. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

5.1. Metodika  
 

Pro parazitární vyšetření jsme měli k dispozici zejména vzorky trusu kamzičí zvěře 

a vývrhy uhynulých kamzíků z honitby Studený vrch. Vyhodnocení parazitostatu kamzíků 

a účinnost podaného anthelmintika jsme prováděli na základě výsledků z koprologického 

vyšetření trusu (intravitální vyšetření) a z postmortálního vyšetření uhynulých kamzíků. 

Vyšetřování jsme prováděli dle moţností kvalitativně a kvantitativně. 

Před kaţdým kvantitativním vyšetřením jsme mikroskopem zjišťovali a určovali 

parazity vyskytující se na sklíčku. Protoţe u přeţvýkavců se v trusu a plicích vyskytují 

především oblí červi čeledi Protostrongylidae ve vývojovém stádiu L1-larvy, zaměřili jsme se 

na rozlišení jednotlivých druhů červů podle morfologie tohoto stádia. L1-larvy protostrogylidů 

jsou 0,2 - 0,4 mm dlouhé, průhledné a bez tmavší střevní granulace. Koncové ocasní části 

opatřené páteřním trnem jsou charakteristické pro kaţdý druh. Podle těchto zakončení těla 

jsme měli moţnost rozlišit rody plicnivek Muellerius spp., Neostrongylus spp. a Cystocaulus 

spp. Zakončení těla bez páteřního trnu je typické pro rod Protostrongylus spp. (Kassai 1999). 

 

5.1.1. Použité přístroje, chemikálie a suroviny 

 

K experimentu bylo pouţito:  

 světelný mikroskop ZP 95 

 digitální váhy KERN 440-43 

 vodní vývěva 

 laboratorní sklo (pipeta s gumovou násadou, kádinka, zkumavka) 

 pitevní souprava 

 nasycený roztok chloridu sodného (flotační roztok) 

 voda 

 individuální anonymní trus kamzičí zvěře 

 vývrhy uhynulých / ulovených kusů kamzíků 
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5.1.2. Získávání vzorků trusu a jiného biologického materiálu 

 

Vzorky individuálního anonymního trusu byly sbírány na zimních stávaništích 

kamzíků v honitbě Studený vrch pracovníky LS Rumburk (honitba náleţí Lesům ČR s.p.). 

Při sběru byly vkládány do průhledného čistého sáčku kaţdý zvlášť a náleţitě označeny datem 

sběru a jeho lokalitou. Pro lepší přehlednost a další pouţití jsou tato data zobrazena 

v tabulkách (Tab. 1 a Tab. 2). Vzorky trusu byly ještě v den sběru zmraţeny a v tomto stavu 

převezeny na Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. 

Sběr vzorků trusu byl prováděn před léčbou a pak tři týdny po uskutečněné léčbě. 

 

Tab. 1 Místa sběru vzorků trusu 

označení 

lokality 
název lokality 

L Studený vrch 

L1 Studený vrch - Televizní 

L2 Studený vrch - Vysoká louka 

L3 Studený vrch - Buchhübl 

L4 Studený vrch - Trajekt 

L5 Studený vrch - Katastr Jánská 

L6 Studený vrch - Katastr Lipnice-Studený 

L7 Studený vrch - Katastr Filipov-Jánská 
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Tab. 2 Termíny sběru vzorků trusu 

  

označení doby 

sběru vzorků 

 

konkrétní datum sběru vzorků 

 

 

před 

léčbou 

09A 10. 2. 2009 

10A 25. 1. 2010 

11A 
28. 12. 2010 

5. 1. 2011 

po léčbě 

09B 3. 3. 2009 

10B 
11. 2. 2010 

23. 2. 2010 

11B 
21. 1. 2011 

27. 1. 2011 

Legenda: A - před léčbou, B - po léčbě 

 

Jiným biologickým materiálem pro parazitologické vyšetření se v našem případě myslí 

buď uhynulé či ulovené kusy nebo jejich vývrhy (Tab. 3). Tyto byly opět s příslušnou 

dokumentací o datu nálezu / lovu a o lokalitě převezeny na Farmaceutickou fakultu v Hradci 

Králové. Zde byly pitvány a parazitologicky vyšetřeny. 

 

Tab. 3 Termíny sběru a charakteristika zvířat, ze kterých pochází vyšetřované vývrhy 

vzorek datum pohlaví 
věk 

[roky] 

hmotnost 

[kg] 

důvod 

usmrcení 
lokalita typ vyšetření 

A 9. 2. 2010 samice  3/4         - úhyn L ovo. + lar. 

B 11. 1. 2011 samice 3/4 -  úhyn ČK ovo. 

C 1. 10. 2011 samec 7   20  ulovení ČK lar. 

D 2. 10. 2011 samec 9  28 ulovení ČK lar. 

E 6. 10. 2011 samec 10  18 ulovení ČK lar. 

F 4. 11. 2011 samice 8  18 ulovení ČK lar. 

G 12. 11. 2011 samice 13  20 ulovení ČK lar. 

Legenda: ČK – Česká Kamenice (honitba), ovo. - ovoskopie, lar. - larvoskopie 
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5.1.3. Intravitální vyšetření 

 

Pro koprologické kvantitativní vyšetření jsme pouţili larvoskopické Baermannovy 

metody, která je zaloţena na aktivním přechodu larev do jim příznivého prostředí, tzn. 

do vlhka a do tepla. Baermannovu metodu ve svém původním znění popisuje Thienpont 

(1986), v naší práci jsme však pouţili modifikaci této metody podle Ducháčka (2003). 

Pro koprologické kvalitativní vyšetření byla pouţita ovoskopická flotační 

Fullebornova metoda (Veterinárne laboratórne metodiky – parazitológia 1989). 

 

5.1.3.1. Modifikovaná Baermannova metoda  

 

Postup metody: z kaţdého vzorku byly odváţeny přibliţně 3 g trusu. Kaţdé toto 

jednotlivé mnoţství trusu bylo zabaleno do propustného síťovitého čtverečku gázy o velikosti 

asi 5x5 cm a svázáno, aby se trus z takto vzniklého váčku neuvolnil. Poté byl váček s trusem 

háčkem zavěšen do malé kádinky a zalit vodou teplou asi 37 °C tak, aby nebyl zcela ponořen 

(asi do tří čtvrtin velikosti váčku s trusem). Takto zpracovaný vzorek se ponechal 

při laboratorní teplotě a po dobu 24 hodin kultivovat. Druhý den byla gáza s trusem z lázně 

vyjmuta a tekutina přelita do zkumavek, kde se nechala asi 5 minut sedimentovat. Poté se 

pomocí vývěvy opatrně odsála přebytečná tekutina tak, aby ve zkumavce zbyly asi 2 ml 

vzorku pro vlastní vyšetření. Po důkladném protřepání vzorku se tento pomocí pipety 

s gumovým nástavcem kvantitativně přenesl na podloţní sklíčko tak, aby byl po ploše sklíčka 

rozprostřen rovnoměrně. Následně byl vzorek mikroskopicky vyšetřen při orientačním 

zvětšení 10x10. V zorném poli mikroskopu byly L1-larvy na sklíčku spočteny a výsledek 

zaznamenán. Po vydělení této získané hodnoty třemi jsme dostali hodnotu LPG (počet L1-

larev na gram trusu), kterou jsme zanesli do tabulky (Ducháček 2003). 

 

5.1.3.2. Fullebornova metoda 

 

Postup metody: 2 g trusu se důkladně rozetřely ve třecí misce s trochou flotačního 

roztoku (=nasycený roztok chloridu sodného) a takto vzniklá suspenze se přefiltrovala 

přes sítko do kádinky, která se doplnila flotačním roztokem aţ po okraj. Tekutina se nechala 

asi 5 minut stát a poté se na její hladinu opatrně poloţilo krycí sklíčko. Po 20 minutách 

se krycí sklíčko opatrně vyjmulo a přiloţilo na podloţní sklíčko. Vzorek se mikroskopicky 
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vyšetřil při zvětšení 10x10 a zjištěné výsledky se zaznamenaly (Veterinárne laboratórne 

metodiky – parazitológia 1989). 

 

5.1.4. Postmortální vyšetření 

 

Vývrhy byly nejdříve prohlédnuty makroskopicky a poté bylo provedeno podrobné 

vyšetření některých orgánů a tkání. Při tomto vyšetření byla největší pozornost věnována 

gastrointestinálnímu traktu a dýchacím cestám. Typ podrobného vyšetření provedeného 

u jednotlivých vývrhů upřesňuje Tab. 3. 

 

5.1.4.1. Gastrointestinální  trakt 

 

Ze zaţívacího traktu byl makroskopicky vyšetřován ţaludek, tenké střevo, slepé střevo 

a tlusté střevo. Prohlíţeny byly především sliznice, zda jsou na nich viditelné změny po 

působení parazitů. Byla prováděna také kontrola obsahu těchto orgánů na zjištění přítomnosti 

dospělých parazitů. 

Z koncové části tlustého střeva byl odebrán trus, který byl posléze vyšetřen 

larvoskopicky, v některých případech i ovoskopicky. 

 

5.1.4.2. Dýchací cesty 

 

Z dýchacích cest byla nejdříve zkoumána trachea a bronchy, které by mohly obsahovat 

dospělé jedince parazitů. Poté byly makroskopicky prohlíţeny obě plíce. Největší koncentrace 

loţisek s larvami a vajíčky se nacházejí v hrotech plic. Proto bylo i zde pouţito kvalitativní 

larvoskopie podle modifikované Baermannovy metody pro zjištění druhového zastoupení 

parazitů. Jako materiál pro vyšetření byla pouţita tkáň z oblasti hrotů plic. Plicní tkáň byla 

důkladně rozstříhána nůţkami, zalita vodou teplou asi 37 °C a nechána asi 4 hodiny 

kultivovat. Poté byly hrubé kousky plicní tkáně a přebytečná tekutina odstraněny a vzorek 

vyšetřen pod mikroskopem při zvětšení 10x10. Kvantitativní vyšetření prováděno nebylo. 
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5.1.5.  Sledované parametry 

 

5.1.5.1. Hodnota LPG 

 

Základním parametrem kvantitativního vyhodnocení je hodnota LPG (larves per 

gram), která udává počet zjištěných L1-larev v jednom gramu trusu. 

 

5.1.5.2. Intenzita infekce 

 

Intenzita infekce (InI) udává počet jedinců daného druhu parazita v jednom hostiteli 

nebo vyšetřovaném vzorku. Často bývá vyjádřena jako číselné rozpětí (Kassai 1999). 

V našem případě jde o vypočtený průměr všech zjištěných LPG hodnot v rámci určité 

sorty individuálních anonymních vzorků trusu. Daná sorta je většinou charakterizována datem 

sběru, případně i místem sběru a zda byla získána před léčbou nebo po léčbě. 

Výpočet InI se provede dle vzorce: 

 

n

LPGLPGLPG
InI n )...( 21 

  

 

, kde je LPG experimentálně zjištěná hodnota LPG jednotlivých vzorků a n počet 

všech vzorků v daném měření. 

 

5.1.5.3. Extenzita infekce 

 

Prevalenci pozitivních nálezů (procento pozitivních nálezů) ze všech sledovaných 

vzorků nám udává extenzitu infekce (ExI). 

Číselně lze ExI vyjádřit jako počet infikovaných jedinců určitého druhu hostitele 

určitým druhem parazita vydělených počtem všech vyšetřovaných jedinců (viz vzorec). 

Nicméně, často bývá tato hodnota uváděna v procentech (Kassai 1999). 
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n

x
ExI  

 

, kde je x počet infikovaných jedinců vyšetřované zvěře nebo počet pozitivních vzorků 

a n celkový počet jedinců vyšetřované zvěře nebo celkový počet vyšetřovaných vzorků. 

 

5.1.6. Léčba a způsob podání léčiva 

 

V roce 2009 byl kamzíkům podáván albendazol v přípravku Vermitan 20% gran. 

ad us. vet., Ceva Sante Animale. V roce 2010 byli kamzíci z organizačních důvodů léčeni 

pouze Okresním mysliveckým spolkem, naše léčba jim předkládána nebyla. V roce 2011 byl 

podáván ivermektin v přípravku Noromectin 0,6% premix ad us. vet., Norbrook Laboratories 

Limited. 

Dávka léčiva (obvykle udávaná v mg/kg ţivé hmotnosti) byla vţdy propočítána 

na počet kamzíků přicházejících ke krmelcům, přičemţ bylo počítáno s 18 kg ţivé hmotnosti 

na jednoho kamzíka. Takto spočítaná dávka byla vynásobena počtem dní, během kterých bylo 

léčivo v krmivu předkládáno (u albendazolu 5 dní, u ivermektinu 3 dny). 

Odváţené potřebné mnoţství léčiva bylo vmícháno do krmné směsi pro spárkatou zvěř 

(v tomto případě šrot). Takto vzniklé medikované krmivo obsahující celkovou dávku léčiva 

bylo rozděleno do poţadovaného počtu krmelců v jednotlivé ošetřované lokalitě, 

kterou kamzíci pravidelně navštěvují. 
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6. VÝSLEDKY 
 

6.1. Výsledky získané v roce 2009 
 

6.1.1. Charakteristika vzorků 

 

Vyšetřovaným materiálem byl individuální anonymní trus kamzíků sesbíraný 

před léčbou 10. 2. 2009 na čtyřech stávaništích v honitbě Studený vrch – Televizní, Vysoká 

louka, Buchhübl a Trajekt. Celkem se jednalo o 38 vzorků trusu. 

Po léčbě byly vzorky sbírány 3. 3. 2009, tzn. 3 týdny po podání medikace. Tentokrát 

byl trus získán pouze ze dvou oblastí honitby a to z lokality Trajekt a Vysoká louka. Celkem 

se jednalo o 22 vzorků trusu. 

 

6.1.2. Léčba 

 

Dne 10. 2. 2009 bylo kamzíkům předloţeno medikované krmivo obsahující přípravek 

Vermitan 20% gran. ad. us. vet. (účinná látka albendazol). Podaná dávka byla 5 mg/kg ţivé 

hmotnosti a ta byla vynásobena počtem kamzíků navštěvujících stávaniště, tzn. 45 a počtem 

dní expozice léčivu, tzn. 5. Celková dávka pro všech 45 kusů kamzíků na pět dní tedy činila 

20,25 g albendazolu (přibliţně 100 g Vermitan 20% gran. ad. us. vet.), která byla zamíchána 

do 27 kg šrotu. Tato směs byla rozdělena do čtyř krmelců. 

 

6.1.3. Shrnutí 

 

Před vlastním kvantitativním vyšetřením byly vzorky vyšetřeny kvalitativně, přičemţ 

byl zjištěn jeden druh malé plicnivky – Muellerius capillaris. Kvantitativní nálezy 

před i po léčbě pak podrobně ukazují Tab. 4 a Tab. 5. 

Procento pozitivních nálezů v daných lokalitách bylo před léčbou 100 %, po léčbě 

se nepatrně sníţilo na průměrných 95,9 %. Průměrné hodnoty LPG před léčbou v honitbě, 

tedy intenzita infekce, byla 282,8. Podaná léčba způsobila značný pokles intenzity infekce 

na průměrných 37,2 (viz Tab. 6). 
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6.2. Výsledky získané v roce 2010 
 

6.2.1. Charakteristika vzorků 

 

Celkem 20 individuálních anonymních vzorků trusu bylo sesbíráno v honitbě Studený 

vrch dne 25. 1. 2010 (před léčbou). 

13 individuálních anonymních vzorků bylo pak v dané honitbě sesbíráno dne 

11. 2. 2010, tedy asi tři týdny po léčbě. Další trus (21 vzorků) byl získán 23. 2. 2010. 

Pro postmortální vyšetření byl pouţit vývrh mláděte kamzíka uhynulého 9. 2. 2010, 

který byl na Farmaceutickou fakultu přivezen 23. 2. 2010 ve zmraţeném stavu.  

 

6.2.2. Léčba 

 

V tomto roce byla léčba zajištěna pouze prostřednictvím medikovaného krmiva 

dodaného Okresním mysliveckým spolkem (OMS), naše léčba nebyla z organizačních důvodů 

realizována. 

 

6.2.3. Shrnutí 

 

Stejně jako v roce 2009 jsme při kvalitativním vyšetření trusu larvoskopií zaznamenali 

pouze jeden druh plicnivky, a to Muellerius capillaris.  

Předléčebné nálezy měly vyšší hodnoty, průměrně pak bylo v jednom gramu trusu 351 

L1-larev. Extenzita infekce však dosahovala plných 100 %. 

Průměrné hodnoty všech výsledků po léčbě OMS: intenzita infekce byla 186,5 

a extenzita infekce byla 89,9 %.  

Všechny jednotlivé výsledky ukazuje Tab. 7 a porovnání výsledků před a po léčbě 

OMS zase ukazuje Tab. 8. V poklesu intenzity infekce však tento rok pokulhává za rokem 

2009, jelikoţ tento činí pouze necelých 47 %. 

Výsledky postmortálního vyšetření uhynulé necelý rok staré samice ukazují 

na masivní infekci plicnivkou Muellerius capillaris, která byla v hojnosti nalezena v trusu 

i v plicích. Ovoskopické vyšetření pak odhalilo přítomnost dalších parazitů cizopasnících 

v GIT rodů Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Ostertagia spp. a Chabertia spp. 

Přehled výsledků obsahuje Tab. 11. 
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6.3. Výsledky získané v roce 2011 
 

6.3.1. Charakteristika vzorků 

 

I v tomto roce se jednalo o individuální anonymní vzorky trusu, které byly získány 

předléčebně na stávaništích kamzíků v honitbě Studený vrch ve dvou dnech – prvních 23 

vzorků trusu bylo sesbíráno dne 28. 12. 2010, dalších 15 vzorků dne 5. 1. 2011. Celkem bylo 

vyšetřeno 38 vzorků kamzičího trusu. 

Po předloţené léčbě bylo prvních 20 individuálních anonymních vzorků trusu 

sesbíráno v dané honitbě dne 21. 1. 2011, dalších 20 pak dne 27. 1. 2011. Celkem jsme měli 

k dispozici 40 vzorků trusu od kamzíků, kteří byli přeléčeni anthelmintiky. 

Na postmortální vyšetření bylo dne 11. 1. 2011 přivezeno uhynulé mládě kamzíka 

samičího pohlaví. Mládě mělo traumatická zranění (polámaná ţebra), jinak bylo evidentní 

i energetické vyčerpání v důsledku podvýţivy. Na podzim roku 2011 byly získány vývrhy 

pěti ulovených kamzíků, všichni pocházeli z Mysliveckého sdruţení Divočák v České 

Kamenici. Data ohledně všech zmíněných kamzíků jsou uvedena v Tab. 3. 

 

6.3.2. Léčba 

 

V tomto roce byla kamzíkům předkládána léčba ve formě medikovaného krmiva 

s účinnou látkou ivermektin. Konkrétním pouţitým přípravkem byl Noromectin 0,6% premix 

ad us. vet., Norbrook Laboratories Limited. Pro anthelmintickou léčbu byla podána dávka 

ivermektinu 0,25 mg/kg ţivé hmotnosti, tedy pro jednoho kamzíka váţícího průměrně 18 kg 

to byla dávka 4,5 mg. Tuto dávku jsme pronásobili počtem kamzíků pozorovaných 

na stávaništích, tzn. 35. Poté jsme ještě počítali s tím, ţe krmivo bude podáváno tři po sobě 

následující dny. Celková dávka tedy byla téměř 0,47 g ivermektinu, coţ odpovídá 78 g 

přípravku Noromectin 0,6% premix ad us. vet.. Hotové medikované krmivo bylo rozděleno 

mezi dvě stávaniště v honitbě.  

 

6.3.3. Shrnutí 

 

Kvalitativní vyšetření nám opět potvrdilo přítomnost plicnivky Muellerius capillaris. 

Výsledky kvantitativního larvoskopického vyšetření shrnuje Tab. 9. Průměrné hodnoty 

LPG, které jsou značně vysoké nám říkají, ţe infekce touto plicnivkou je rozsáhlá. 



V ý s l e d k y  | 33 

 

 

 

Předléčebné hodnoty intenzity infekce dosahují 759,9, s tím, ţe prevalence pozitivních 

výsledků je rovných 100 %. 

Poléčebné výsledky jsou vzhledem k těm předléčebným niţší, avšak stále vysoké. 

Průměrné hodnoty LPG všech vzorků trusu po léčbě činí 325,1, přičemţ pozitivní případy 

ze všech sledovaných pak zaujímají 92,5 %. 

Pro porovnání stavu před a po léčbě jsou data shrnuta v Tab. 10. Pokles intenzity 

infekce po léčbě ivermektinem činí 57,2 %. 

Postmortální vyšetření uhynulé samice kamzíka by se dalo také uzavřít jako 

parazitologicky pozitivní. Při celkovém ohledání se mládě jevilo jako podvyţivené, navzdory 

probíhajícímu zimnímu období, téměř bez tukových zásob. Na kůţi byla zjištěna přítomnost 

ektoparazita rodu Lipoptena spp. Dýchací cesty byly čisté, plíce bez zjevných 

makroskopických změn. Gastrointestinální trakt počínaje ţaludkem zřejmě nefungoval 

správně, z našeho úsudku bez mikroflóry. Ţaludek byl plný jehličí a mechů, které nebyly 

stráveny a terpentýnově zapáchaly. Zřejmě způsobovaly i překyselení. Střevo pak bylo skoro 

prázdné. Makroskopicky bylo slepé a tenké střevo negativní, v tlustém střevu byli nalezeni 

dospělci rodu Chabertia spp. Z koncového úseku tlustého střeva byl odebrán trus pro 

ovoskopické kvalitativní vyšetření. To nám potvrdilo přítomnost intestinálního parazita rodu 

Chabertia spp. a odhalilo přítomnost gastroenteroparazitů rodů Nematodirus spp. a Trichuris 

spp. Při mikroskopickém vyšetření byly zaznamenány také kokcidie. Další důleţité orgány 

jako játra nebo ledviny byly makroskopicky v pořádku, bez jizev či jakýchkoliv známek 

poškození. 

Kvalitativní vyšetření vývrhů kamzíků ukázalo, ţe všichni tři samci měli pozitivní 

nálezy na plicích, devítiletý a desítiletý kamzík pak i v trusu. Nalezena zde byla plicnivka 

Muellerius capillaris ve stádiu vajíček i L1-larev. U dvou starších kamzíků byl nález 

masivnější. Hodnoty LPG v trusu nebyly vysoké ani v jednom případě. 

Vývrhy ulovených kamzic byly pouţity pro larvoskopické vyšetření. Opět byly 

vyšetřovány plíce i trus. Kvalitativně byla nalezena plicnivka Muellerius capillaris, 

pozorována byla jak vajíčka, tak i vylíhlé L1-larvy. Hodnoty LPG však nebyly vysoké. 

Všechny dosaţené výsledky postmortálních vyšetření ukazuje Tab. 11. 
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7. DISKUSE 
 

Výzkum orientovaný na parazitární nemoci kamzičí zvěře bohuţel není častý. Tuto 

skutečnost dokládá například nízké procento článků a jiných typů dokumentů nalezených 

ve vědecké databázi Web of science pod heslem Rupicapra rupicapra. Ke dni 9. 3. 2012 tato 

databáze obsahovala pod zmíněným heslem celkem 377 článků. Tématu nemocí kamzíků se 

věnuje celkem 125 z nich, tzn. 33,2 %. Z tohoto počtu tvoří větší polovinu témat (59,2 %) 

infekční nemoci způsobené bakteriemi, viry či plísněmi a jen 40,8 % (=51 článků) se věnuje 

parazitárním nemocem. Navíc, časový interval, kdy byly články postupně publikovány, je 

poměrně široký, zahrnuje období od roku 1975 do roku 2012. 

O zdravotním stavu kamzíků se u nás asi do poloviny 20. století mnoho neví. Výzkum 

na téma parazitofauna kamzíka v Jeseníkách započal Kotrlý, který v roce 1962 podal i první 

komplexní výsledky helmintologického výzkumu kamzičí zvěře u nás (Kotrlý a Kotrlá -

Erhardová 1970). S ozdravováním populací kamzíků se začalo zase v Luţických horách 

v sedmdesátých letech minulého století, kdy se jim začaly podávat anthelmintika do krmení 

(Tůma 2007). Pro úspěšný chov a prospívání kamzíků je však sledování jejich zdravotního 

stavu nezbytné. 

V naší práci byl nejvíce nacházeným parazitem druh malé plicnivky Muellerius 

capillaris. Intenzita infekce tímto parazitem vyjádřená průměrnými hodnotami LPG 

dosahovala vysokých hodnot zvláště před léčbou anthelmintiky. Po podané léčbě hodnoty InI 

ve většině případů značně poklesly, ale jen v mizivém procentu se staly nulovými. To se pak 

projevilo na v podstatě neklesajících hodnotách extenzity infekce. Tyto údaje potvrzují fakt, 

ţe infekci se nedaří vţdy plně eliminovat (extenzita infekce stále vysoká), avšak léčba dokáţe 

značně sníţit její sílu (průměrný pokles InI v roce 2009 o 86,8 % a v roce 2011 o 57,2 % jak 

je patrné z Obr. 1) a tím negativní dopady na zdraví kamzíků alespoň pro časově omezené 

období chovu. 

O silné promořenosti infekcí hovoří také to, ţe larvy jsou ve velkých mnoţstvích 

nalézány právě v trusu. Přítomnost larev v trusu totiţ ještě nemusí znamenat vlastní 

onemocnění, můţe jít pouze o poţití kontaminované potravy s jejímiţ zbytky se larvy opět 

vyloučí. Avšak všechna postmortální vyšetření, díky kterým jsme měli moţnost podrobněji 

prozkoumat i plíce ukazují, ţe zvířata infekcí skutečně trpí. 

V experimentu se nám podařilo u dvou postmortálně vyšetřených kamzíků určit 

některé z druhů gastroenterohelmintů: Trichostrongylus spp., Trichuris spp., Nematodirus 
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spp., Ostertagia spp. a Chabertia spp. (viz Tab. 11). Z původců protozoárních nákaz jsme 

určili kokcidie rodu Eimeria spp. Na kůţi jednoho uhynulého kusu byl objeven i druh 

ektoparazita rodu Lipoptena spp. 

Oproti Kramerové (2007) jsme neprokázali přítomnost gastroenterohelmintů rodu 

Haemonchus spp. a Capillaria spp., ani ţádný druh tasemnice. Naopak s Kramerovou (2007) 

se shodujeme v nálezu pouze jednoho pneumohelminta – Muellerius capillaris, který však 

působí u kamzíků v oblasti honitby Studený vrch závaţné infekce. 

Jedním z cílů této práce bylo také porovnat spektrum vyskytujících se parazitů 

u našich kamzíků s těmi, kteří se vyskytují u alpských kamzíků ţijících v původních či jiných 

oblastech. 

V České republice jsou u kamzíků velice častým zdravotním problémem onemocnění 

způsobená plicními červy, popřípadě červy gastrointestinálního traktu. Onemocnění 

způsobená gastroenterohelminty však nebývají tak rozsáhlá nebo intenzita infekce nebývá tak 

silná. Tato skutečnost je patrná jak z našeho experimentu, tak i z dostupné literatury mnoha 

autorů. Námi zjištěné spektrum parazitů kamzičí zvěře ve studované oblasti Luţických hor 

není tak pestré jako je tomu u kamzíků ţijících v původních alpských oblastech. Toto tvrzení 

je moţné podloţit i výsledky Kramerové (2007), které se od těch našich zásadně neliší. Kotrlý 

a Kotrlá - Erhardová (1970) uvádějí 19 druhů zjištěných helmintů u kamzíků Luţických hor, 

přičemţ Gebauer (1932) jich u kamzíků ţijících přirozeně v rakouských Alpách popsal 26 

(Krokavec a Krokavec ml. 1991). Pestrost spektra parazitů zastoupených u našich kamzíků 

však mocně dohání infekce-schopnost některých z nich. 

Kotrlá a kol. (1984) uvádí, ţe na našem území cizopasí nejvíce  Neostrongylus linearis 

u 55 % kamzičí populace, dále Muellerius tenuispiculatus u 37 % populace a nakonec 

Muellerius capillaris u 22 % populace. Obdobný výskyt nejdůleţitějších druhů plicnivek 

u kamzičí zvěře, tzn. Muellerius capillaris a Neostrongylus linearis, uvádí také Lochman 

a kol. (1979), a to u 45 – 49 % populace. Silný výskyt druhu Muellerius capillaris v oblasti 

Luţických hor popisuje Kučera (1982), který se zmiňuje i o nedostatečné účinnosti pouţité 

anthelmintické léčby na tento druh plicnivky (nejdříve tiabendazol, poté mebendazol) 

u kamzíků. Pozoruhodné je, ţe podobná data předkládá i Štefančíková a kol. (2011), 

která se zabývá plicními infekcemi u kamzíků na Slovensku. Ta uvádí nalezení plicnivek 

čeledi Protostrongylidae u introdukovaných kamzíků alpského původu (Rupicapra r. 

rupicapra) ve slovenských národních parcích: Národný park Velʼká Fatra (NAPVF) 
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a Národný park Slovenský raj (NAPSR). Zde popisuje přítomnost druhů Muellerius 

capillaris, Neostrongylus linearis a Muellerius tenuispiculatus. Stejnou skladbu plicních 

nematod popisuje i u poddruhu Rupicapra r. tatrica, který se přirozeně vyskytuje 

v Tatranském národném parku (TANAP) a v Národném parku Nízke Tatry (NAPANT). 

Průměrná prevalence plicních nematod v jednotlivých parcích se různí od 70,9 % do 97,2 % 

(Štefančíková a kol. 2011). Podobnou skutečnost zjistila Štefančíková (1999) uţ o 12 let dříve 

v Národném parku Slovenský raj, kde byla taktéţ vysoká prevalence protostrongylidů, z nichţ 

rod Muellerius spp. byl opět nejčastější.  

Dalším z vytyčených cílů práce bylo také hodnotit účinnost podaných anthelmintik. 

S tímto však úzce souvisí problematika vlastního provedení léčby, která je ovlivňována 

mnoha faktory. Obecně pro úspěšnou antiparazitární léčbu je potřebné zajištění optimálních 

podmínek pro její realizaci. To je ovšem u volně ţijící zvěře komplikovaná záleţitost. 

Důleţité je podat zvěři přicházející ke krmelcům správné mnoţství léčivé látky 

v krmné směsi. V našem experimentu byly pouţity běţné terapeutické dávky jednotlivých 

léčiv, které kamzíci dobře snášeli. Bohuţel, při hromadném způsobu podání léčiva v krmné 

směsi nelze zajistit přijmutí určité potřebné dávky léčiva zvířetem. Z jedné strany zde tedy 

hrozí poddávkování a tím i dosaţení niţšího účinku a z druhé strany zase moţné 

předávkování. Proto, aby bylo minimalizováno riziko příjmu většího či menšího mnoţství 

léčivé látky v krmné směsi, byla učiněna některá opatření. Tímto opatřením je rozdělení 

krmné směsi s léčivem do více krmelců podle počtu kamzíků, aby mělo kaţdé zvíře moţnost 

přístupu ke krmení. Důleţitým opatřením bylo také vytvoření speciálního oplocení, 

které umoţňuje přístup ke krmelci pro kamzíky, ale zamezuje přístup jiné větší zvěři, 

například jelenům. Zvláště jeleni totiţ rádi navštěvují krmelce určené pro kamzíky 

a konzumují pro ně připravená krmiva včetně medikovaného. 

Jiným problémem, který v poslední době komplikuje nejen samotnou léčbu, 

ale i kontrolu zdravotního stavu kamzíků, je počasí. Aby se anthelmintická léčba mohla konat, 

je potřeba, aby bylo typické mrazivé zimní období se sněhovou pokrývkou a  kamzíci přišli 

ke krmelcům za potravou. V posledních letech však zimy nemívají stálý charakter a často 

se v jejich průběhu střídají období teplejší, kdy ani nemrzne, s těmi studenějšími. To má pak 

za následek situace, kdy nejsme schopni zajistit optimální podmínky pro léčbu. Můţe 

například nastat případ, kdy my provedeme předléčebnou kontrolu trusu, podáme léčbu, 

protoţe jsou vhodné podmínky, avšak za tři týdny, kdy by měla být provedena poléčebná 
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kontrola, můţe být situace jiná. Během tohoto času můţe dojít k oteplení a kamzíci jiţ 

nebudou mít potřebu se přikrmovat u krmelců. Nebo, naopak nastane tuhá zima a přijdou 

i kamzíci, kteří se v době podání medikovaného krmiva neléčili. 

Přes všechna jmenovaná úskalí jsme se snaţili metodiku sledování dodrţovat tak, 

aby bylo dosaţeno maximalizace účinku podaného léčiva. 
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8. ZÁVĚR 
 

V práci jsme se zabývali parazitologickou situací kamzíků horských v oblasti 

Rumburku, kterou jsme sledovali tři po sobě následující roky. Kontrola této situace spočívala 

jednak v pravidelném vyšetřování vzorků individuálního anonymního trusu, ale také v podání 

a zhodnocení anthelmintické léčby. V průběhu celého pozorování jsme larvoskopicky 

vyhodnotili celkem 192 vzorků trusu a parazitologicky jsme vyšetřili 7 vývrhů kamzíků. 

Uvedená vyšetření ukázala, ţe nejčastějším parazitem u kamzíků v dané oblasti je malá 

plicnivka Muellerius capillaris, která se zde vyskytuje v různé míře intenzity infekce s téměř 

stoprocentní prevalencí. Na základě tohoto byla kamzíkům podána anthelmintika. V roce 

2009 byli kamzíci léčeni albendazolem v dávce 5 mg/kg ţivé hmotnosti. Účinnost 

albendazolu byla dobrá, léčivo pomohlo značně sníţit intenzitu infekce. Rok 2010 nebyl 

z hlediska provedení léčby z naší strany zvládnutelný, proto bylo kamzíkům podáno pouze 

medikované krmivo dodané Okresním mysliveckým spolkem. V roce 2011 jsme kamzíkům 

podali ivermektin v dávce 0,25 mg/kg ţivé hmotnosti. Léčbu ivermektinem hodnotíme jako 

uspokojivou, získané poléčebné výsledky byly v tomto roce poněkud horší oproti výsledkům 

získaným v roce 2009 po léčbě albendazolem. 

Dále jsme porovnávali druhové zastoupení parazitů vyskytujících se u našich kamzíků 

ve sledované oblasti s druhy, kteří se vyskytují u kamzíků stejného poddruhu (Rupicapra 

rupicapra rupicapra) ţijících v původních alpských oblastech nebo na jiných lokalitách, 

například v některých Národních parcích na Slovensku. Zjistili jsme, ţe u většiny kamzičí 

zvěře introdukované z rakouských Alp převaţuje výskyt malých plicnivek čeledi 

Protostrongylidae s podobným druhovým zastoupením. Navíc, dostupná literatura uvádí 

největší rozmanitost parazitů právě v původních alpských oblastech.  
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10. PŘÍLOHY 
 

Tab. 4 Výsledky larvoskopického vyšetření získané před léčbou v roce 2009 - Muellerius 

capillaris, LPG hodnoty 

číslo vzorku L1-09A L2-09A L3-09A L4-09A 

1 440 261 150 561 

2 916 157 133 65 

3 243 228 4 144 

4 171 777 128 172 

5 321 409 208 584 

6 289 239 213 64 

7 429 134 204 26 

8 403 247 232 1300 

9 50 52 234 93 

10 
  

227 164 

průměr InI 362,44 278,22 173,30 317,30 

ExI 100,00 100,00 100,00 100,00 

min. InI 50,00 52,00 4,00 26,00 

max. InI 916,00 777,00 234,00 1300,00 

smodch InI 229,53 199,41 68,28 378,66 
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Tab. 5 Výsledky larvoskopického vyšetření získané po léčbě v roce 2009 - Muellerius 

capillaris, LPG hodnoty 

číslo vzorku L2-09B L4-09B 

1 63 22 

2 20 4 

3 5 20 

4 3 4 

5 149 24 

6 0 4 

7 103 8 

8 16 28 

9 19 4 

10 29 204 

11 96 
 

12 4 
 

průměr InI 42,25 32,20 

ExI 91,67 100,00 

min. InI 0,00 4,00 

max. InI 149,00 204,00 

smodch InI 46,98 57,98 

 

 

Tab. 6 Porovnání průměrných hodnot parametrů infekce před a po léčbě v roce 2009 

lokalita 

a rok 

vyšetření 

InI ExI min. InI max. InI smodch InI 

L-09A 282,82 100,00 4,00 1300,00 218,97 

L-09B 37,23 95,83 0 204,00 52,48 
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Tab. 7 Výsledky larvoskopického vyšetření získané před a po léčbě v roce 2010 - 

Muellerius capillaris, LPG hodnoty 

číslo vzorku 

L-10A L-10B 

25. 1. 2010 11. 2. 2010 23. 2. 2010 

1 396 59 0 

2 51 0 721 

3 33 46 760 

4 192 23 42 

5 767 133 231 

6 42 22 420 

7 244 506 455 

8 363 21 204 

9 1664 7 490 

10 663 0 175 

11 112 27 587 

12 213 20 640 

13 355 6 11 

14 32 
 

288 

15 598 
 

192 

16 458 
 

11 

17 200 
 

200 

18 69 
 

280 

19 87 
 

340 

20 484 
 

288 

21 
  

91 

průměr InI 351,15 66,92 306,00 

ExI 100,00 84,62 95,24 

min. InI 32,00 0,00 0,00 

max. InI 1664,00 506,00 760,00 

smodch InI 371,48 131,20 226,93 

 

 

Tab. 8 Porovnání průměrných hodnot parametrů infekce před a po léčbě v roce 2010 

lokalita 

a rok 

vyšetření 

InI ExI min. InI max. InI smodch InI 

L-10A 351,15 100,00 32,00 1664,00 371,48 

L-10B 186,46 89,93 0,00 760,00 179,06 



P ř í l o h y  

 

 

Tab. 9 Výsledky larvoskopického vyšetření získané před a po léčbě v roce 2011 - 

Muellerius capillaris, LPG hodnoty 

číslo vzorku 
L-11A L-11B 

28. 12. 2010 5. 1. 2011 21. 1. 2011 27. 1. 2011 

1 1845 910 1246 653 

2 1616 1478 477 574 

3 1240 658 124 2 

4 450 407 194 0 

5 1520 120 20 12 

6 322 960 44 230 

7 48 503 276 2 

8 560 620 4 563 

9 880 nelze hodnotit 140 436 

10 962 201 120 464 

11 896 576 52 56 

12 103 361 888 833 

13 2613 248 20 312 

14 468 1733 1693 740 

15 823 841 120 144 

16 330 
 

399 5 

17 1580 
 

271 0 

18 150 
 

0 453 

19 420 
 

93 691 

20 383 
 

603 48 

21 520 
   

22 560 
   

23 868 
   

průměr InI 832,91 686,86 339,20 310,90 

ExI 100,00 100,00 95,00 90,00 

min. InI 48,00 120,00 0,00 0,00 

max. InI 2613,00 1733,00 1693,00 833,00 

smodch InI 627,46 451,53 442,81 286,87 
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Tab. 10 Porovnání průměrných hodnot parametrů infekce před a po léčbě v roce 2011 

lokalita 

a rok 

vyšetření 

InI ExI min. InI max. InI smodch InI 

L-11A 759,89 100,00 48,00 2613,00 539,50 

L-11B 325,05 92,50 0,00 1693,00 364,84 

 

Tab. 11 Výsledky kvalitativního vyšetření biologického materiálu (vývrhů) 

vzorek 

typ 

vyšetřovaného 

materiálu 

kvalitativní nález LPG 

A 
trus 

Muellerius capillaris 

 

Trichostrongylus spp. 

Nematodirus spp. 

Ostertagia spp. 

Chabertia spp. 

plíce Muellerius capillaris 

B 
trus 

Chabertia spp. 

 

Trichuris spp. 

Nematodirus spp. 

kokcidie 

plíce nebylo hodnoceno 

C 
trus Muellerius capillaris 0 

plíce Muellerius capillaris 

D 
trus Muellerius capillaris 47 

plíce Muellerius capillaris 

E 
trus Muellerius capillaris 20 

plíce Muellerius capillaris 

F 
trus Muellerius capillaris 11 

plíce Muellerius capillaris 

G 
trus Muellerius capillaris 3 

plíce Muellerius capillaris 

Legenda:A-samice ¾ roku (úhyn, 9. 2. 2010); B-samice ¾ roku (úhyn, 11. 1. 2011); C-samec 

7 let (ulovení, 1. 10. 2011); D-samec 9 let (ulovení, 2. 10. 2011); E-samec 10 let (ulovení, 

6. 10. 2011); F-samice 8 let (ulovení, 4. 11. 2011); G-samice 13 let (ulovení, 12. 11. 2011)
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Obr. 1 Srovnání intenzity infekce plicnivkou Muellerius capillaris u kamzičí zvěře před a 

po léčbě v letech 2009, 2010 a 2011 v honitbě Studený vrch. (A-před léčbou, B-po 

léčbě)  

 


